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26e LENTECONCERT ROTARY CLUB LEUVEN
“MOZART, HAYDN en …DAAN ”
Aula Pieter De Somer, KULeuven
Vrijdag 9 maart 2018 om 20 uur
Leuven, 30 November 2017
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Het jaarlijks lenteconcert van Rotary Leuven behoort nog steeds tot één van de favoriete
evenementen binnen de veelzijdige muzikale programma’s die aan het Leuvens kunstminnend
publiek aangereikt worden.
Met dankbaarheid blikken we terug naar de succesvolle uitvoering van Duke Ellington’s
topcompositie “Sacred concert“ ter gelegenheid van de 25e editie van de benefietconcerten
georganiseerd door Rotary Leuven. Na deze zilveren jubileumuitgave brengen we voor de 26 e editie
van de reeks een origineel en tevens verrassend programma: een gedurfde mix van toegankelijke
klassieke muziek met composities van iconen zoals Mozart en Haydn in combinatie met het
optreden van de hedendaagse singer – songwriter, een artiest met Leuvense roots: Daan.
Frascati Symphonic, een orkest uit eigen bodem en met internationale ervaring begeleidt het ganse
programma. Dit ensemble is samengesteld uit uitvoerders met uitgebreide orkestervaring en heeft
o.a. tot objectief jonge talentvolle musici de gewenste podium en orkestervaring bij te brengen. Dit
strookt met één van de doelstellingen van onze concertenreeks, nl. kansen bieden aan beloftevolle
artiesten.
Dirigent is Leuvenaar Kris Stroobants, drijvende kracht achter het Belgische orkest Frascati
Symphonic. Hij is zowel thuis in het opera-, operette-, musical- en theatergenre alsook in het grote
symfonische orkestrepertoire. Naast zijn optreden in ons land dirigeerde hij orkesten van
internationaal niveau zoals de Wiener Sinfonietta en de Berliner Sinfonetta.
Het concert wordt zoals bij vorige edities vakkundig gepresenteerd door Fred Brouwers.
Bijlage 1 geeft een overzicht van het programma.
Dat deze artistiek hoogstaande en tevens ontspannende avond de liefhebbers van mooie en
genietbare muziek zal weten te boeien, is onze vaste overtuiging.
Net als in het verleden is de opbrengst van dit Rotary concert bestemd om de werking van
verdienstelijke sociale organisaties, hoofdzakelijk actief in onze regio te ondersteunen. Bijlage 2
bevat een overzicht van de reeds door onze concertenreeks gesteunde goede doelen.
U kan ons helpen om dit lenteconcert andermaal tot een succes te laten uitgroeien door in te tekenen
op één van onze vier sponsorpakketten. Door uw optreden als sponsor levert u niet alleen een
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bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van sociale organisaties uit onze omgeving, maar
wordt u tevens de gelegenheid geboden uw familieleden, vrienden, medewerkers en klanten uit te
nodigen op een fijne, gezellige en hoogstaande culturele avond. Kortom een positieve meerwaarde
voor uw bedrijfsimago. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar bijlage 3:
sponsorpakketten.
Rotary Club Leuven hoopt op u als hoofdsponsor of co-sponsor te mogen rekenen.
Stortingen kunnen uitgevoerd worden op het rekeningnummer BE70 3630 6408 6425 van
ROTARY CLUB LEUVEN, met vermelding “sponsoring lenteconcert 2018”, waarna de factuur u
automatisch zal worden toegestuurd.
Technische informatie over publiciteit wordt u graag verstrekt door de heer Michel Rosseels:
0496/55.90.07 of michel.rosseels1@nasyca.be
Om kaarten te bestellen aan 36 euro, inclusief receptie, gelieve u te wenden tot onze website
www.rotaryleuven.be/tickets (vanaf 8 december 2017).
Hebt u een vraag, stuur een mail naar concert@rotaryleuven.be
U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.
Rotary Club Leuven dankt u bij voorbaat voor uw sympathie en voor uw financiële steun.

Met bijzondere hoogachting.

vzw Rotary Club Leuven

Jan Verelst
Voorzitter Commissie Concert

Chris Verbinnen
Voorzitter

Bijlagen :

1. Programma
2. Gesteunde organisaties in het verleden
3. Sponsorpakketten
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Bijlage 1: Programma

MOZART, HAYDN EN........ DAAN!
Eine kleine Nachtmusik – Wolfgang Amadeus Mozart
- Allegro
- Romanze: Andante
- Menuetto: Allegretto
- Rondo: Allegro
Daan

- Housewife
- Protocol
- Neverland
- Victory

PAUZE
Daan

- La Crise
- Parfaits Mensonges
- Irrelevant
- Icon

Symfonie nr 45 – ‘Abschieds-Sinfonie’ – Franz Joseph Haydn
- Allegro assai
- Adagio
- Menuet: Allegretto
- Finale: Presto
Bijlage 2: Gesteunde organisaties

Herstel na misdrijf (1994)
Andere Circus vzw (1995)
Centrum voor Aangepaste Sporten (1996)
De Eglantier vzw (1997)
Make-A-Wish foundation vzw (1998)
Stap voor Stap vzw (1999)
Halte 51 (2000)
Eureka vzw (2001)
De Eglantier vzw (2002)
Make-A-Wish Foundation vzw (2003)
PolioPlusprogramma van Rotary Stichting (2003)
Het Balanske vzw (2004)
Ter Wende vzw (2005)
Ter Bank vzw (2006)
Amber vzw (2006)
Open Therapeuticum Leuven Jeugd vzw (2006)
Domo vzw (2007)

Het Balanske vzw (2008)
De Eglantier vzw (2009)
Ter Bank (2010)
Panal vzw (2011)
Ridderbuurt v.z.w. en De Central v.z.w (2012)
De Sociale Kruidenier (2013)
Het Huis en De Bezoekruimte (2014)
Centrum voor Aangepast Sporten vzw (2015)
Honk vzw (2016)
Domo vzw (2017)
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Bijlage 3: Sponsorpakketten

Pakket 1: Hoofdsponsor

Return
Speciale vermelding tijdens de avond zelf
10 uitstekende plaatsen inclusief receptie
1 pagina publiciteit in het programmaboekje
Bijdrage
Financiële bijdrage van 1.900 EUR
Pakket 2: Co-sponsor

Return
Speciale vermelding tijdens de avond zelf
8 uitstekende plaatsen inclusief receptie
1 pagina publiciteit 1 in het programmaboekje
Bijdrage
Financiële bijdrage van 1.250 EUR
Pakket 3: Sponsor

Return
6 uitstekende plaatsen inclusief receptie
1/2 pagina publiciteit 1 in het programmaboekje
Bijdrage
Financiële bijdrage van 620 EUR
Pakket 4: Sympathisant

Via het programmaboekje
1/2 pagina publiciteit 1 in het programmaboekje
Bijdrage : 200 EUR
Via het aankopen van kaarten aan 36 EUR inclusief receptie
Opgelet: indien u niet beschikt over bestaande publiciteit:
opmaak in zwart/wit van ½ pagina A4: prijs 50€
opmaak in zwart/wit voor 1 pagina A4: prijs 75€
1: publiciteit

digitaal aan te leveren in Z/W uiterlijk op 25 januari 2018
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